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Capatect Übergangsprofil 665
Horizontaal overgangsprofiel naar licht voorspringende,
onderliggende geveledelen

Materiaal

Profiel om een horizontale, waterafvoerende overgang van pleister naar daaronderligende,
voorspringende geveldelen te maken.

Toepassing

- drupkantafstand tot 30 mm mogelijk
- weefselstrook in systeemweefsel 
- onopvallende optiek in lichtgrijs

Eigenschappen

Karton met 25 staven à 2,5 mVerpakking

Profielschacht lichtgrijsKleur

Vlak, spanningsvrij, beschermd tegen aanhoudende zonnestralen, opwarming en mechanische
belasting.

Opslag

- profielschacht in PVC-kunststof
- weefselstrook van Capatect-Gewebe 650/110

Technische eigenschappen

■ Bouwstofklasse: B1 (schwerentflammbar)

665Product-nr.

Verwerking

1m/mVerbruik

Tijdens de verwerking en de drogingsfase moeten de omgevings- en ondergrondtemperaturen tussen 
+5 °C en +30 °C liggen.

Verwerkingsomstandigheden

Het overgangsprofiel in de verse wapeningsmortel inbedden, daarbij horizontaal en verticaal pas
positioneren. De profielen in een afstand van 1 - 2 mm van elkaar aanbrengen. De voegen die
ontstaan, resp. de overgangen tussen de profielen sluiten met Capatect Fugenmasse MS.

De navolgende wapening van het vlak tot aan de profiel?????-Abzugskante uitvoeren. De eindlaag in
het vlak van de profiel??????-Abzugskante afsluiten.

Montage
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